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ÖÖzzeett

Bu çal›flma, ilkö¤retim ö¤rencilerine verilen ilk yard›m e¤itiminin bilgi
düzeyine etkisini incelemek amac›yla yap›lm›fl, yar› deneysel bir çal›flmad›r.

Araflt›rman›n örneklemini Millî E¤itim Bakanl›¤› Baflö¤retmen Atatürk
‹lkö¤retim Okulu ve Asil Nadir ‹lkö¤retim Okulu yedinci s›n›f›na devam eden
90 ö¤renci oluflturmufltur. Veri toplama arac› olarak araflt›rmac› taraf›ndan ge-
lifltirilen ve uzman görüflü al›nan ‹lk Yard›m Soru Anketi kullan›lm›flt›r. 

Ö¤rencilere iki saatlik (90 dakika) ilk yard›m e¤itim program› uygulan-
m›flt›r. Veriler e¤itimden önce, e¤itimden iki hafta sonra ve e¤itimden iki ay
sonra olmak üzere ayn› anket ile üç kez toplanm›flt›r. Elde edilen veriler, bilgi-
sayarda tekrarl› ölçümlerde varyans analizi testi uygulanarak de¤erlendirilmifl-
tir.

Ö¤rencilerin e¤itim öncesi ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas› 51.3
± 10.8, e¤itimden iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas› 73.7 ±
13.8, e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas› 69.9 ±
14.8’dir. Tekrarl› ölçümlerde tek yönlü varyans analizi sonucunda, üç ölçüm
aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p< 0.05).

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: ‹lk yard›m, ilk yard›m e¤itimi, okul sa¤l›¤›, okul
hemflireli¤i, ilkö¤retim ö¤rencisi

GGiirriiflfl

Geliflmekte olan ülkelerde, sanayileflmenin ilerlemesi ve motorlu tafl›t araçlar›
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na ba¤l› olarak kazalar ve bunlara ba¤l› yaralanma say›s›
artmaktad›r. Kazalar›n bir ölüm ve yaralanma nedeni olarak önemi, baflta çocuklar ol-
mak üzere gençler ve yafll›lar aras›nda art›fl göstermektedir (Sa¤l›k Hedefleri 2000).

Kazalar ülkemizde 0-4 yafl grubu çocuk ölümleri aras›nda beflinci s›rada ve 5-
14 yafl grubunda ise ölümlerin % 50’sini oluflturarak birinci s›rada yer almaktad›r
(Güler ve Çobano¤lu, 1994; K›ran vd., 2001). Okul ça¤› döneminde, çocu¤un ba¤›m-
s›zl›¤›n›n artmas›, akran bask›s›, fiziksel aktivitelerdeki de¤ifliklikler, tedbirli olmay›fl
gibi etmenlerden dolay› kazalar bu ça¤›n önemli sa¤l›k sorunlar›ndan birini olufltur-
maktad›r (Öztürk vd., 2004;  Pekcan, 1997).

Öztürk ve arkadafllar› (2004), ilkö¤retim ö¤rencilerinin % 25’inin trafik kazas›,
% 23,6’s›n›n ev kazas›, % 11,2’sinin okul kazas› geçirdi¤ini belirlemifllerdir. 
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Çocuklarda ve adölesanlarda yaralanmalar›n yaklafl›k %33-50’si düflmelere ve
spor faaliyetlerine ba¤l› olarak okullarda oluflmaktad›r. Okul ça¤› çocuklar›nda en s›k
görülen yaralanmalar; k›r›klar, kesikler, burkulmalar ve kanamalard›r (Baysal, 2003;
Y›ld›z, 2001; Abernethy vd., 2003;  K›l›ç, 1993; Özcebe vd., 2001; Williams vd., 2001;
‹nanç, 2001). 

Kazalar, yaral›n›n kendi kendine müdahale edebilece¤i türden olabilece¤i gi-
bi, büyük bir k›sm› ilk yard›m olarak isimlendirilen ve baflka bir kiflinin yard›m›n› ge-
rektirecek türden olaylard›r. Kazalarda ölümlerin % 10 kadar›n›n ilk 5 dakikada, % 50
kadar›n›n ise ilk 30 dakikada oldu¤u bilinmektedir. Bu nedenle kaza halinde yaral›-
ya yap›lan do¤ru ilk yard›m uygulamalar› yaflam kurtar›c› olmaktad›r (Bakar vd.,
2002; Ege, 1999).

Yaralanmalarda ölümlerin bilinçli ilk yard›mla %15-18, süratli ve bilgili acil
yard›m (Telekomünikasyon, Kurtarma, Ambulans, ve Hastane Acil Yard›m Hizmet-
leri) ile % 20-25 azalaca¤› ileri sürülmektedir (T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Çal›flma Raporla-
r›, 1992; Hazinski vd., 2004). 

Epidemiyolojik bir olay olan kaza ve felaketlerin, neden oldu¤u ölüm ve sa-
katlanmay› azaltmak için 4-E sistemi gelifltirilmifltir. Bu sisteme göre;

1. Education  ((EE¤¤iittiimm))

2. Engineering ((TTeekknniikk vvee YYaapp››ssaall KKooflfluullllaarr››nn DDüüzzeennlleemmeessii))
3. Enforcement  ((YYaassaall DDüüzzeennlleemmee vvee DDeenneettiimm))
4. Emergency Care  ((AAcciill BBaakk››mm)) ve First Aid ((‹‹llkk YYaarrdd››mm)), d›r..

Bunlar›n dördü de çok önemlidir, fakat en önemlisi e¤itimdir. Çünkü kuralla-
ra, düzenlemelere, ilk ve acil yard›m uygulamalar›na uyum sa¤lamak için kiflinin ve
toplumun e¤itimi ilk kurald›r (T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Çal›flma Raporlar›).  

Okullar, özel bir sosyal ve fizik çevrede ve uygun ö¤renim ortam› içinde ço-
cuklar›n yetiflmesini, geliflmesini ve gelece¤e haz›rlanmas›n› sa¤layan kurulufllard›r.
Okul sa¤l›¤› hizmetleri, okul sistemi içerisinde ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin ve okul
personelinin sa¤l›¤›n›n korunmas›na ve gelifltirilmesine yönelik tüm uygulamalar›
kapsar (Ak›n vd., 2000; Croghan ve Johnson, 2004 Hohenhaus, 2001).  ‹lk yard›m da
okul sa¤l›¤› hizmetleri kapsam›nda yap›lmas› gereken etkinlikler aras›nda yer almak-
tad›r.

Okul sa¤l›¤› hizmetleri genellikle üç ana bölümden oluflmaktad›r.
1)  Güvenilir ve sa¤l›kl› bir okul çevresi-ortam›
2)  Sürekli ve etkili bir sa¤l›k e¤itimi 
3) Ö¤rencilere ve okul çal›flanlar›na sa¤l›k hizmeti sunma (Öncel, 1999; Wa-

inwright ve Thomas, 2000).

Okul sa¤l›¤› hemfliresi çocuklara sa¤l›kl› yaflam davran›fllar›n› benimseten,
hastal›k, kaza, konjenital kusurlar ve psikososyal uyum sorunlar›nda ihtiyaçlar›na ce-
vap veren ve çocuklar›n sa¤l›¤›n› korumak ve yükseltmek için sa¤l›k e¤itimi uygula-
yan önemli kiflidir. Okullarda sa¤l›k e¤itiminin amac› çocu¤un okul öncesi dönemde
edindi¤i olumlu sa¤l›k bilgi, tutum ve davran›fllar›n› desteklemek ve olumsuz ve ye-
tersiz olanlar› de¤ifltirmektir (Öncel, 1999).

Okul d›fl› kazalar›n azalt›lmas›, ö¤rencinin bu konudaki sa¤l›k e¤itimine, okul-
da ve okul çevresinde gerekli önlemlerin al›nmas›na ba¤l›d›r. Okul içi kazalar ve acil
durumlar için ise okulda ilk yard›m olanaklar› bulunmal› ve ö¤renciler ilk yard›m ko-
nusunda bilgilendirilmelidir. 
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Ö¤renciler ö¤renmeye ve kiflilik biçimlenmesine aç›k olduklar›ndan, onlara
do¤ru davran›fl kazand›rabilme yetiflkinlerin davran›fl›n› de¤ifltirmekten daha kolay-
d›r. Okul devresi, çocuklarda alma ve etkilenme devresidir, bu dönemde iyi bir sa¤-
l›k e¤itimi verilirse sa¤l›k konusunda bilinçli bir toplumun yetiflmesi de sa¤lanabilir.

Okul ça¤› çocuklar›n›n ilk yard›m konusunu anlamada ve kavramada çok ye-
tenekli olduklar› tespit edilmifltir (Uray vd., 2003). 

Yap›lan birçok araflt›rma ilkö¤retim ö¤rencilerinin, ilk yard›m bilgilerinin ye-
tersiz oldu¤unu ve e¤itimle bilgi düzeylerinin art›¤›n› göstermifltir  (Tauscher, 1996;
Frederick vd., 2000; Lubrano vd.,2005; Engeland vd., 2002).

Ak›n ve arkadafllar›n›n (2000) Ankara’da befl ilkö¤retim okulunda sa¤l›k uy-
gulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i çal›flmada kazalarda ilk müdahaleyi yapmak üzere
ilk yard›m e¤itimi alm›fl kimsenin bulunmad›¤› ve ilk yard›m ve ergenlik d›fl›nda di-
¤er sa¤l›k konular› hakk›nda tüm okullarda bilgi verildi¤i ifade edilmifltir. ‹lk yard›m
ve ergenlikle ilgili bilgi verilmesindeki eksiklik, ö¤retmenlerce, hem bu konulardaki
bilgilerinin yetersizli¤ine, hem de bunlar› nas›l anlatacaklar›n› bilmemelerine ba¤lan-
m›flt›r.

Bakar’›n (2001) 6, 7 ve 8. s›n›fta okuyan ilkö¤retim ö¤rencilerinin ilk yard›m
konusundaki e¤itim ihtiyac›n› belirledi¤i çal›flmas›nda ö¤rencilerin ilk yard›m konu-
sunda bilgi düzeylerinin yetersiz oldu¤u tespit edilmifltir.

Vaizo¤lu vd.  (2003) ilkö¤retim ö¤rencilerinin temel ilk yard›m bilgi düzeyini
iki farkl› soru tekni¤i ile de¤erlendirdi¤i çal›flmada, her iki grupta da ilk yard›m bilgi
düzeyinin çok düflük oldu¤u saptanm›flt›r.

Birey, aile ve ülke için fiziksel, psikolojik ve sosyo ekonomik birçok sorunu be-
raberinde getiren olaylar zincirini k›rman›n en etkin yolu e¤itimden geçmektedir. Bu
gün “Acil Bak›m” sorununu k›smen halletmifl ülkelerde, ilkokul döneminden baflla-
yarak verilen ilk yard›m ve sa¤l›k e¤itimi programlar›n›n, beklenmeyen olaylar sonu-
cunda görülen yaflamsal tehdit insidans›n› afla¤› çekmedeki rolü büyüktür
(http://www4.gantep.edu.tr/~da23635/egitim). Bu çal›flman›n da ülkemizde ayn›
amaca hizmet edece¤i düflünülmektedir.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc››  

Bu çal›flman›n amac›; ‹lkö¤retim yedinci s›n›f ö¤rencilerine verilen ilk yard›m
e¤itiminin bilgi düzeyine etkisini incelemektir.

AArraaflfltt››rrmmaann››nn HHiippootteezzii

HH:: Ö¤rencilerin e¤itim öncesi bilgi düzeyi ile e¤itimden iki hafta ve iki ay son-
ras› ilk yard›m bilgi düzeyinde fark yoktur.

YYöönntteemm 

11.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn fifieekkllii

Araflt›rma ilkö¤retim yedinci s›n›f ö¤rencilerine verilen ilk yard›m e¤itiminin
etkinli¤ini incelemek amac›yla yar› deneysel olarak yap›lm›flt›r. Bu çal›flmada yar› de-
neysel yöntemlerden biri olan “Tek Grupta Ön Test-Son Test Modeli” kullan›lm›flt›r
(Aksayan ve Emiro¤lu; 2002).

22.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn YYaapp››lldd››¤¤›› YYeerr vvee ÖÖzzeelllliikklleerrii

Araflt›rma Millî E¤itim Bakanl›¤› (MEB)  Baflö¤retmen Atatürk ‹lkö¤retim
Okulu ve Asil Nadir ‹lkö¤retim Okulu’nda yap›lm›flt›r. Araflt›rmac›lar›n görev yap-
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t›klar› üniversitenin bulundu¤u ‹zmir ili, Balçova ilçesinde yer alan bu okullar, üni-
versite – belediye iflbirli¤ini artt›rmak ve bu bölgeye hizmet vermek amac›yla tercih
edilmifllerdir.

Baflö¤retmen Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nda 2004–2005 ö¤retim y›l› toplam ö¤-
renci say›s› 423 ve ö¤retmen say›s› 30’dur. Asil Nadir ‹lkö¤retim Okulu’nda toplam
ö¤renci say›s› 580 ve ö¤retmen say›s› 26’d›r. Balçova Belediyesi’nden elde edilen bil-
gilere göre her iki okul da orta sosyo ekonomik düzeyde olan ö¤rencilerin bulundu-
¤u bir okuldur.  

33.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn ÖÖrrnneekklleemmii

Millî E¤itim Bakanl›¤› Baflö¤retmen Atatürk ‹lkö¤retim Okulu ve Asil Nadir
‹lkö¤retim Okulu yedinci s›n›f ö¤rencileri araflt›rma kapsam›na al›nm›fl ve örneklem
seçmeye gidilmemifltir. Bu yafl (7-8. s›n›f) dönemi çocuklarda soyut düflüncenin bafl-
lad›¤›,  çevrelerini farkl› aç›lardan gördükleri, formal, mant›ksal düflünmenin geliflti-
¤i bir dönem oldu¤u için tercih edilmifltir. Sekizinci s›n›flar›n liselere girifl s›nav›na
(LGS) haz›rlanacaklar› düflünülerek yedinci s›n›flar araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r.
Ö¤renciler 6. s›n›fta haftada bir saat olmak üzere müfredat program›nda yer alan tra-
fik ve ilk yard›m dersini alm›fllard›r.

Baflö¤retmen Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nda iki yedinci s›n›f mevcut olup, her
iki s›n›fta toplam 33 ö¤renci yer almaktad›r. S›n›flar 16 ve 17’fler ö¤renciden oluflmak-
tad›r. Asil Nadir ‹lkö¤retim Okulu’nda ise üç tane yedinci s›n›f mevcut olup toplam
95 ö¤renci yer almaktad›r. S›n›flar 31-32 ö¤renciden oluflmaktad›r. Her iki okuldaki
toplam yedinci s›n›f ö¤renci say›s› 128 dir.

E¤itim öncesi, e¤itim sonras› bilgi ölçmeye yönelik anketlerin ve e¤itim prog-
ram›n›n uyguland›¤› günlerde okulda olan, anketi doldurmay› kabul eden ve her üç
formu eksiksiz dolduran 90 (% 70) ö¤renci çal›flman›n örneklemini oluflturmufltur.
Yap›lan güç analizinde örneklemin gücü % 100 olarak belirlenmifltir.

44.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn BBaa¤¤››mmll›› vvee BBaa¤¤››mmss››zz DDee¤¤iiflflkkeennlleerrii

Ba¤›ml› De¤iflkeni: Ö¤rencilerin ilk yard›m bilgi puan› ortalamas› araflt›rma-
n›n ba¤›ml› de¤iflkenidir.

Ba¤›ms›z De¤iflkeni: Ö¤rencilere verilen ilk yard›m e¤itimi araflt›rman›n ba-
¤›ms›z de¤iflkenidir.

55.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn VVeerrii TTooppllaammaa AArraacc››

Araflt›rmada veri toplama formu olarak, araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen
ve uzman kiflilerin görüflleri al›narak oluflturulan anket formu kullan›lm›flt›r. Anket
örneklem grubuna uygulanmadan önce, farkl› bir okulun yedinci s›n›f›ndaki 20 ö¤-
renciyle ön çal›flma yap›lm›fl ve gerekli düzenlemelerden sonra kullan›m›na karar ve-
rilmifltir.

Uygulanan anket formu iki bölümden oluflmaktad›r.

1.Bölüm: Bu bölümde tan›mlay›c› bilgilerle ilgili sorular yer almaktad›r. Arafl-
t›rmaya kat›lan ö¤rencilerin yafl, cinsiyet, ilk yard›m e¤itimi alma durumu ve ilk yar-
d›m e¤itiminin nereden/ kimden al›nd›¤› bilgilerini ortaya ç›karan dört sorudan
oluflmaktad›r.

2. Bölüm: Bu bölüm ilk yard›m bilgi düzeyini ölçen sorulardan oluflmaktad›r.
Toplam 25 soru yer almaktad›r.  
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Her soruya 4 puan verilerek ölçek 100 puan üzerinden de¤erlendirilmifltir. Pu-
an›n yüksek olmas› bilgi düzeyinin artt›¤›n› göstermektedir.

66.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn UUyygguullaannmmaass››

Ö¤rencilerin ilk yard›m bilgi düzeylerini belirlemek, ilk yard›m e¤itiminin so-
nuçlar›n› yorumlamak ve zamanla oluflan de¤iflikli¤i ölçmek için ilk yard›m bilgi dü-
zeyleri üç kez de¤erlendirilmifltir. ‹lk yard›m bilgisini de¤erlendiren ilk test (ön test)
e¤itimden önce uygulanm›fl ve ilk de¤erlendirmeyi takiben ilk yard›m konusunda
e¤itim verilmifltir. ‹kinci test e¤itimden iki hafta sonra ve üçüncü test e¤itimden iki ay
sonra olmak üzere ayn› form ile uygulanm›flt›r.

77.. ÖÖ¤¤rreenncciilleerree VVeerriilleenn EE¤¤iittiimmiinn ‹‹ççeerrii¤¤ii

Ö¤rencilerin ilk yard›mla ilgili genel bilgiler, kanamalarda, k›r›klarda, yan›k-
larda, elektrik çarpmas›nda, zehirlenmelerde, hayvan ›s›rmas› ve sokmalar›nda, uzuv
(organ) kopmas›nda, göze yabanc› cisim kaçmas›nda, donmalarda, s›cak (günefl)
çarpmas›nda ve solunum yoluna yabanc› cisim kaçmas›nda ilk yard›m konular›nda-
ki bilgilerini gelifltirmeyi amaçlayan e¤itim program› konuyla ilgili literatüre dayal›
olarak ve uzman görüflleri al›narak haz›rlanm›flt›r.  

E¤itimler dershane ortam›nda her s›n›fta ayr› ayr› ikifler ders saatinde (90 da-
kika) verilmifltir. E¤itim s›ras›nda, ilk yard›m malzemeleri, asetat ve tepegöz gibi e¤i-
tim materyalleri kullan›lm›flt›r. Ayr›ca her s›n›fa anlat›lan konular› içeren bir e¤itim
kitapç›¤› verilmifltir. E¤itimde düz anlat›m, soru-cevap, demonstrasyon, gösterip
yapt›rma, beyin f›rt›nas› yöntem ve teknikleri kullan›lm›flt›r. 

88.. VVeerriilleerriinn DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Elde edilen veriler, bilgisayarda tekrarl› ölçümlerde varyans analizi testi uy-
gulanarak de¤erlendirilmifltir.

BBuullgguullaarr 

Araflt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerin tan›t›c› özelliklerine bak›ld›¤›nda
(Tablo 1); yafl ortalamalar› 13.0 ± 0.4 y›ld›r. % 54.4’ü k›z, % 45.6’s› erkektir. Ö¤rencile-
rin % 67.8’i daha önce ilk yard›m e¤itimi alm›flt›r. Ö¤rencilerin ço¤u (% 82), okula ge-
len sa¤l›k görevlilerinden e¤itim ald›klar›n› belirtmifllerdir. 

Ö¤rencilerin e¤itim öncesi ve e¤itim sonras›n ilk yard›m bilgi puan ortalama-
lar› Tablo-2’de gösterilmifltir. Ö¤rencilerin, e¤itim öncesi ilk yard›m bilgi puan orta-
lamas› 51.3 ± 10.8, e¤itimden iki hafta sonra 73.7 ± 13.8, e¤itimden iki ay sonra 69.9 ±
14.8’dir. Tekrarl› ölçümlerde tek yönlü varyans analizi sonucunda, üç ölçüm aras›n-
da istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmufltur (p< 0.05).

Söz konusu fark›n hangi ölçümden kaynakland›¤›n› belirlemek amac›yla Bon-
ferroni ileri analizi uygulanm›flt›r.

Ö¤rencilerin e¤itim öncesi ilk yard›m bilgi puan ortalamalar› (51.3 ± 10.8) ile
e¤itimden iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi puan ortalamalar› (73.7 ± 13.8) aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› fark saptanm›flt›r (p = 0.00).

Ö¤rencilerin e¤itim öncesi ilk yard›m bilgi puan ortalamalar› (51.3 ± 10.8) ile
e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi puan ortalamas› (69.9 ± 14.8) aras›nda ista-
tistiksel olarak anlaml› fark saptanm›flt›r (p =  0.000).

Ö¤rencilerin e¤itimden iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi puan ortalamalar›
(73.7 ± 13.8) ile e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi puan ortalamalar› (69.9 ±
14.8) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanm›flt›r (p = 0.016).
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TTaarrtt››flflmmaa

Araflt›rmada, ö¤rencilerin e¤itim öncesi ile e¤itimden iki hafta ve iki ay sonra-
ki ilk yard›m bilgi düzeyleri karfl›laflt›r›lm›flt›r. Ö¤rencilerin e¤itim öncesi ilk yard›m
bilgi puanlar›n›n ortalamas› 51.3 ± 10.8, e¤itimden iki hafta sonra ilk yard›m bilgi pu-
anlar›n›n ortalamas› 73.7 ± 13.8, e¤itimden iki ay sonra ilk yard›m bilgi puanlar›n›n
ortalamas› 69.9 ± 14.8’ dir (Tablo-2). Üç ölçüm aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak an-
laml› oldu¤u bulunmufltur (F = 124.499, p< 0.05).

Ö¤rencilerin e¤itimden iki hafta sonra ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas›
51.3 ± 10.8’den 73.7 ± 13.8’e yükselmifltir. ‹lk yard›m bilgi puan›ndaki bu art›fl›n ista-
tistiksel olarak anlaml› olmas› (p< 0.05) ilk yard›m konusunda bilgi puan›n›n verilen
e¤itimle yükseldi¤ini göstermektedir. 

Çimen (1999) ilk yard›mla ilgili yaz› ve resimler gösterilerek 45 dakikal›k e¤i-
tim alan ilkö¤retim ö¤rencilerinin ilk yard›m bilgi puanlar›nda anlaml› bir art›fl oldu-
¤unu saptam›flt›r. 

Tauscher (1996) iki saatlik ilk yard›m e¤itimi alan ilkö¤retim ö¤rencilerinin
post-test puanlar›n›n anlaml› olarak pre-test puanlar›ndan yüksek oldu¤unu, kontrol
grubunda ise bunun aksine post-test puanlar›n›n daha düflük oldu¤unu tespit etmifl-
tir.

Engeland vd. (2002) ilkyard›m konular› ile ilgili teorik bilgi verme,  teorik bil-
giye paralel olarak kritik ve acil bir durumu kontrol alt›na alman›n öneminin anlat›l-
d›¤› video kaseti izletme ve e¤iticilerin manken üzerinde teknikleri uygulayarak gös-
termesinden oluflan bir ilk yard›m e¤itimi program›na kat›lan ö¤rencilerin ilk yard›m
bilgi ve becerilerinde kontrol grubundaki ö¤rencilere göre daha anlaml› de¤ifliklikle-
rin oldu¤unu tespit etmifltir. 

Ö¤rencilerin e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas›,
51.3 ± 10.8’den 69.9 ± 14.8’e yükselmifltir. E¤itimden iki ay sonra e¤itim öncesine gö-
re ilk yard›m bilgi puan ortalamalar›ndaki bu art›fl›n istatistiksel olarak anlaml› olma-
s› (p< 0.05),  e¤itimin ö¤rencilerin ilk yard›m bilgi düzeyini art›rd›¤›n› ve e¤itimin et-
kisinin sürdü¤ünü göstermektedir. 

Frederick vd. (2000), e¤itim program›na kat›lan ilkö¤retim sekizinci s›n›f ö¤-
rencilerinin e¤itimden befl ay sonra bir senaryo yard›m› ile bilgi ve becerilerini de¤er-
lendirmesinde, e¤itim alan grubun temel yaflam deste¤i becerilerinin ve ilk yard›m
bilgilerinin kontrol gurubundan daha iyi oldu¤unu tespit etmifltir.

Lubrano vd. (2005) pediatrik simulatorler kullan›larak 45 dakikadan oluflan 17
modüllük bir kurs alan ilkö¤retim ö¤rencilerinin ilk yard›m puanlar›n›n kurs alma-
yan ö¤rencilerden daha yüksek oldu¤unu ve e¤itim alan ö¤rencilerin e¤itimden bir
ay sonra bilgilerinin hala ak›lda kald›¤›n› saptam›flt›r.

Ö¤rencilerin e¤itimden iki ay sonra ilk yard›m bilgi puan ortalamalar›, e¤itim-
den iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi puan ortalamas› olan 73.7 ± 13.8’den 69.9 ±
14.8’e düflmüfltür (p< 0.05). 

A¤ral› (2002) lise ö¤rencileri ile yapt›¤› çal›flmas›nda, iki saatlik ilk yard›m e¤i-
timi alan ö¤rencilerin ilk yard›m bilgi düzeylerini e¤itim öncesi, e¤itimden iki hafta
sonra ve e¤itimden üç ay sonra incelemifltir. E¤itimden iki hafta sonraki bilgi puanla-
r›yla e¤itimden üç ay sonraki bilgi puanlar› aras›nda % 3 oran›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir düflüfl oldu¤unu saptam›flt›r ve bilgi düzeyindeki bu düflüflü e¤itimin sü-
rekli olmamas› ile iliflkilendirmifltir. 
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Çal›flmada ö¤rencilerin e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi puan ortala-
malar›n›n, e¤itimden iki hafta sonraki puan ortalamalar›na göre anlaml› derecede
düflmesi, zaman faktörüne ba¤l› olarak unutmadan kaynaklanm›fl ve bilginin pekifl-
memesi beceri ile iliflkilendirilmemifl olmas› ile aç›klanabilir.

Ö¤rencilerin daha önce ilk yard›m dersi almalar›na karfl›n e¤itim öncesi bilgi
düzeylerinin düflük olmas› da e¤itimin sürekli olmas› gerekti¤ini do¤rulamaktad›r.  

SSoonnuuççllaarr

• Ö¤rencilerin e¤itim öncesi ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas› 51.3 ±
10.8, e¤itimden iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas› 73.7
± 13.8, e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi puanlar›n›n ortalamas› 69.9
± 14.8’dir. Üç ölçüm aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufl-
tur (F = 124.499, p = 0.000).

Yap›lan Bonferroni ileri analizine göre;

• Ö¤rencilerin e¤itimden iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi düzeyleri (73.7 ±
13.8) e¤itim öncesine (51.3 ± 10.8) göre istatistiksel olarak anlaml› derecede
artm›flt›r. (p = 0.000).

• Ö¤rencilerin e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi düzeyleri (69.9 ± 14.8)
e¤itim öncesi ilk yard›m bilgi düzeylerine (51.3 ± 10.8) göre istatistiksel ola-
rak anlaml› derecede artm›flt›r (p = 0.000).

• Ö¤rencilerin e¤itimden iki ay sonraki ilk yard›m bilgi düzeyleri (69.9 ± 14.8)
e¤itimden iki hafta sonraki ilk yard›m bilgi düzeylerine (73.7 ± 13.8) göre is-
tatistiksel olarak anlaml› derecede düflmüfltür (p = 0.016).

ÖÖnneerriilleerr 

• VVeerriilleenn iillkk yyaarrdd››mm ee¤¤iittiimmii öö¤¤rreenncciilleerriinn bbiillggii ddüüzzeeyyiinnii aannllaammll›› oollaarraakk yyüükk--
sseellttttii¤¤iinnddeenn;;  ilkö¤retim ö¤rencilerinin ilk yard›m bilgi düzeyini art›rmak
için ilk yard›m konusunda e¤itim verilmesi, 

• AArraaflfltt››rrmmaaddaa iillkk yyaarrdd››mm ee¤¤iittiimmiinnddeenn iikkii aayy ssoonnrraa,, ee¤¤iittiimmddeenn iikkii hhaaffttaa ssoonnrraa--
kkii bbiillggii ddüüzzeeyylleerriinnee ggöörree iissttaattiissttiikksseell oollaarraakk aannllaammll›› bbiirr ddüüflflüüflfl oolldduu¤¤uunnddaann;;
ilkö¤retim ö¤rencilerine verilecek ilk yard›m e¤itiminin sürekli ve düzenli
olmas›,

• Ö¤rencilere ilk yard›m konusunda verilen e¤itimin, becerilerine nas›l yans›-
d›¤›n› belirlemek amac›yla beceri düzeylerini inceleyen çal›flmalar›n yap›l-
mas›,  

• Çal›flman›n sonuçlar› yedinci s›n›f ö¤rencilerine genellenebilece¤i için, son-
raki çal›flmalar›n farkl› s›n›f düzeylerinde de yap›lmas› önerilmektedir.
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ÖÖzzeelllliikklleerr SSaayy›› %%
CCiinnssiiyyeett 
K›z 49 54.4
Erkek 41 45.6
‹‹llkk yyaarrdd››mm ee¤¤iittiimmii aallmmaa dduurruummuu ((mmüüffrreeddaatt pprrooggrraamm›› dd››flfl››nnddaa))

Evet 61 67.8
Hay›r 29 32.2
‹‹llkk yyaarrdd››mm ee¤¤iittiimmiinniinn nneerreeddeenn//kkiimmddeenn aall››nndd››¤¤›› ((NN==6611))

Okul (Sa¤l›k görevlileri taraf›ndan) 50 82.0
Televizyon- Radyo 8 13.1
Di¤er (Kitap, sa¤l›k personeli ebeveyn)  3 4.9
YYaaflfl** 13.0 ± 0.4

ÖÖllççüümm ZZaammaann›› nn XX SSSS
E¤itim Öncesi 90 51.3 10.8
E¤itimden ‹ki Hafta Sonra 90 73.7 13.8
E¤itimden ‹ki Ay Sonra 90 69.9 14.8
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AAbbssttrraacctt

The study that a semi-experimental, was performed to expose the effect
of first aid training given onto elementary school students’ knowledge level
about the subject.

The study was performed onto 90 students they are studying in Elemen-
tary Schools of Baflö¤retmen Atatürk and Asil Nadir in constitution of Ministry
of Education. It was used a questionnaire of first aid that improved by the rese-
archer although beeing agree with the expert.

It was given the first aid training onto students during two hours (90 mi-
nutes). The data collected thorugh the questionnaire that was apllied three times
as before training and two weeks later and two months later than the training.
The data obtained, evaluated by the test of variance analysis with repeated me-
asurements on the computer. Mean of first aid knowledge point of the students
are as follows,  51.3 ± 10.8 before training, 73.7 ± 13.8 two weeks later than date
of the training given and 69.9 ± 14.8 two months later than date of the training
given. The differences between the three measurements are found meaningful
as statistically as a result of the repeated measurements (p< 0.05).
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student of elementary school

u BBeettüüll BBaakk››rr // CCaannddaann ÖÖzzttüürrkk

uMMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006 332211

* Ass.; Dokuz Eylül University, School of Nursing, Department of Child Health and Disease
Nursing

** Ass. Prof.; Dokuz Eylül University, School of Nursing, Department of Child Health and
Disease Nursing

                              


